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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

D.I Yogyakarta merupakan daerah wisata yang banyak diminati 

wisatawan lokal maupun mancanegara. D.I Yogyakarta memiliki beragam 

jenis bentuk kepariwisataan, baik itu wisata  budaya, wisata alam, wista 

kuliner, maupun wisata jenis lainnya. Dengan adanya pariwisata, tentu akan 

mendatangkan berbagai dampak positif antara lain dampak lingkungan, 

social, budaya, dan dampak ekonomi. Dari segi ekonomi adanya pariwisata 

membawa berbagai macam dampak meliputi dampak langsung, tidak 

langsung, dan lanjutan. Dampak langsungnya bagi pekerja dikawasan wisata 

tersebut termasuk pemerintah daerah. Dampak tidak langsung salah satunya 

bisa berupa meningkatnya permintaan akan transportasi umum publik, dan 

dampak berkelanjutannya tentu berhubungan dengan pemerintah dan 

masyarakat yang bekerja di bidang pariwisata ataupun tidak secara langsung 

tapi mendapatkan dampak positifnya. (Ikhsan, 2016). 

Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting 

bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, maka suatu negara akan 

mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata tersebut. 

Pariwisata juga merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu, 

karena berwisata bisa menghilangkan kejenuhan, mengetahui peninggalan 

sejarah dan budaya, bisa berbelanja dan bisnis, (Austriana, 2005). 
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Selain itu, Pariwisata merupakan hal yang kompleks dan bersifat unik, 

karena pariwisata bersifat multidimensi baik fisik, social, ekonomi, politik 

dan budaya. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang 

sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015  

tentang Pemerintah Daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang 

bergulir dewasa ini merupakan wujud dari kewenangan dalam bidang 

keuangan daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut maka daerah 

mempunyai otoritas penuh bagi daerahnya untuk memberdayakan potensi 

daerah yang ada. Salah satunya adalah kebijakan pariwisata yang 

didalamnya terdapat sector-sektor pariwisata sebagai pendapatan daerah 

(http://birotapem.jogjaprov.go.id). 

Salah satu usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja adalah 

melalui pembangunan di sektor pariwisata pada umumnya. Pengembangan 

kepariwisataan diharapkan menjadi salah satu penghasil devisa yang 

diandalkan di luar non migas. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan 

dunia kepariwisataan, perlu ditingkatkan upaya dalam bentuk industri 

kepariwisataan, baik oleh pemerintah, semua jajaran terkait seperti 

Departemen Seni dan Budaya, Dinas Pariwisata, dan Perusahaan Swasta 

yang bergerak dibidang industri pariwisata. Untuk menunjang upaya 

tersebut dalam hal ini melalui kerja sama dikalangan pemerintah dan swasta, 

maka berbagai kebijaksanaan seperti promosi, mutu pelayanan, dan mutu 

obyek wisata melalui kerja sama sektoral secara terpadu dilaksanakan upaya 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dan domestik dimana 
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dampaknya diharapkan akan memperluas lapangan kerja dan kesempatan 

berusaha. (Susilo, 2015). 

Pengembangan pariwisata yang diprogramkan baik oleh pemerintah 

maupun oleh swasta akan diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan karena merupakan sumber pendapatan yang 

cukup signifikan. Oleh karena itu sektor patiwisata perlu didukung oleh 

beberapa sector penunjang pariwisata, baik dibidang transportasi maupun 

dibidang akomodasi serta pelayanan termasuk sektor hotel, dan restoran. 

Dengan adanya penunjang pariwisata, jumlah wisatawan yang berkunjung 

diharapkan semakin meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada 

penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta dapat pula 

mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat dalam kegiatan 

perekonomian, khususnya pada bidang industri pariwisata. 

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung para 

pengusaha akan banyak yang tertarik untuk mendirikan atau membangun 

sebuah tempat peristirahatan berupa hotel yang dilengkapi dengan restoran 

dan tempat hiburan yang selalu ramai dikunjungi wisatawan terutama pada 

hari sabtu dan minggu dan hari libur lainnya. 

Hotel yang telah berdiri saat ini terdiri dari berbagai kelas dengan 

beragam fasilitas, namun itu semua tidak menjadikan para pengusaha untuk 

tidak membangun hotel dan restoran yang baru demi memenuhi kebutuhan 

pengunjung atau konsumen yang dating dari luar kota bahkan turis 

mancanegara sekalipun yang dating ke D.I Yogyakarta serta permintaan 
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pada setiap periodenya cenderung meningkat. Adapun perkembangan 

jumlah pengunjung pada hotel bintang dan  non bintang di D.I Yogyakarta 

pada tahun 2012 sampai 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 

Pada tabel 1.1 ini dapat dilihat perkembangan jumlah wisatawan pada hotel 

bintang dan non bintang: 

 

Tabel 1.1 
Perkembangan Jumlah Wisatawan pada Hotel Bintang dan Non 

Bintang di D.I Yogyakarta Tahun 2012-2016 

 
Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2016 

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa peningkatan jumlah wisatawan 

pada Hotel Bintang dan Hotel non Bintang di D.I Yogyakarta mengalami 

kenaikan yang signifikan. Terlihat pada tahun 2016 wisatawan yang datang 

sebanyak 4.549.574 orang, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 

10,37% dibanding tahun 2015 sebanyak 4.122.205 orang. 

 

Hotel Non Bintang Hotel Bintang Sub Jumlah Jumlah

Asing 42,772               154,979            197,751      

Lokal 1,171,746          990,676            2,162,422   

Asing 56,489               179,404            235,893      

Lokal 1,575,329          1,026,745         2,602,074   

Asing 54,349               199,864            254,213      

Lokal 1,897,819          1,194,148         3,091,967   

Asing 76,514               231,971            308,485      

Lokal 2,230,424          1,583,296         3,813,720   

Asing 40,487               314,828            355,315      

Lokal 2,100,246          2,094,015         4,194,261   

4,122,205        

4,549,576        

2012

2013

2014

2015

2016

Tahun
Akomodasi

2,360,173        

2,837,967        

3,346,180        
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Tabel 1.2 
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke D.I Yogyakarta  

Tahun 2012-2016 

Tahun 

wisatawan 

mancaneg

ara 

Pertum-

buhan (%) 

Wisatawan 

Nusantara 

Pertum-

buhan 

(%) 

wisman 

dan 

Nusantara 

Pertum-

buhan 

(%) 

2012 

      

197,751 16.62 

    

2,162,422 50.36 

    

2,360,173 46.80 

2013 

      

235,893 19.29 

    

2,602,074 20.33 

    

2,837,967 20.24 

2014 

      

254,213 7.77 

    

3,091,967 18.83 

    

3,346,18 17.91 

2015 

      

308,485 21.35 

    

3,813,720 23.34 

    

4,122,205 23.19 

2016 

      

355,313 15.18 

    

4,194,261 9.98 

    

4,549,574 10.37 

Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2016 

Berdasarkan data dari Tabel 1.2, terlihat bahwa setiap tahun terjadi 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di D.I Yogyakarta. Pada tahun 

2012 kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara 

berjumlah 2.360.173 orang, pada tahun 2013 meningkat menjadi 2.837.967 

orang dan mengalami pertumbuhan sebesar 20,24%. Pada tahun 2014 

mengalami pertumbuhan sebesar 17,91%, 23,19% pada tahun 2015, dan 

pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 10,37%. 

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung 

pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang 

mempunyai tujuan antara lain untuk menciptakan pembangunan ekonomi 

yang merata. Dalam Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No.4 tahun 

1969 dinyatakan bahwa, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan, baik dalam maupun diluar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
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Tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di 

dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam 

proses produksi adalah tenaga kerja sendiri baik tenaga kerja fisik maupun 

tenaga kerja fikiran. Berikut adalah data tenaga kerja yang bekerja di Hotel 

Bintang di D.I Yogyakarta: 

Tabel 1.3 

Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja di Hotel D.I Yogyakarta Tahun 

2013-2016 (satuan orang) 
 

No  

 Jenis 

Kelamin  2013 2014 2015 2016 

     1   Laki-laki         3,523         3,727         3,748         3,996  

     2   Perempuan         1,211         1,349         1,388         1,675  

 Jumlah         4,734         5,076         5,136         5,671  

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2016 

Berdasarkan data dari Tabel 1.3 dapat dilihat pada tabel diatas jumlah 

tenaga kerja yang bekerja di hotel di D.I Yogyakarta pada tahun 2013 

berjumlah 4.734 orang. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 

5.076 orang, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 5.136 orang, 

dan pada 2016 mengalami kenaikan menjadi 5.671 orang. Berdasarkan 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja di 

Hotel di D.I Yogyakarta tahun 2013-2016 mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. 

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas maka peneliti 

mengambil judul “Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di 5 Kabupaten/Kota Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2011-2016”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah di ungkapkan di atas, 

maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh jumlah hotel dan restoran di Daerah Istimewa 

Yogyakarta terhadap penyerapan tenaga kerja ?  

2. Bagaimana pengaruh jumlah obyek wisata di Daerah Istimewa 

Yogyakarta terhadap penyerapan tenaga kerja ? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta terhadap penyerapan tenaga kerja ? 

4. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan penduduk di Daerah 

Istimewa Yogyakarta terhadap penyerapan tenaga kerja ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka bisa di ambil kesimpulan 

bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah hotel dan restoran di Daerah 

Istimewa Yogyakarta terhadap penyerapan tenaga kerja. 

2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah obyek wisata di Daerah 

Istimewa Yogyakarta terhadap penyerapan tenaga kerja. 

3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta terhadap penyerapan tenaga kerja. 

4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan penduduk di Daerah 

Istimewa Yogyakarta terhadap penyerapan tenaga kerja. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak 

untuk kegiatan pengembangan ilmu maupun untuk kegiatan operasional. 

1. Untuk Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan manfaat 

ataupun masukan-masukan yang berguna bagi Pemerintah Daerah 

untuk menggalakkan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Untuk pihak lain diharapkan  dapat dijadikan sumber informasi yang 

bermanfaat sehingga mengetahui seberapa besar peranan pariwisata 

dalam meningkatkan peyerapan tenaga kerja. 

3. Dapat berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan dan 

pengetahuan di bidang mikro ekonomi dan ekonomi public serta 

mengenai peranan sektor pariwisata dalam meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja. 

4. Untuk peneliti lain diharapkan dapat di rujuk menjadi referensi, 

perbandingan dan pandangan di bidang penelitian mikro ekonomi dan 

ekonomi publik. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai literatur seperti jurnal, artikel, buku, internet, dan sebagainya yang 

berkaitan dengan aspek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam 
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penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi D.I 

Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Provinsi D.I Yogyakarta serta literatur 

lainya seperti jurnal-jurnal ekonomi, dan buku-buku. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data kurun waktu (time series) dari tahun 2011-

2016 dan data deret lintang (cross section) sebanyak 5 kabupaten/kota di D.I 

Yogyakarta yang menghasilkan 30 observasi. Data yang digunakan adalah 

jumlah hotel dan restoran, jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat 

pendapatan penduduk, dan penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di D.I 

Yogyakarta. 

2. Metode dan Alat Analisis 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif 

dengan menggunakan Regresi Data Panel, Menurut Gujarati (2010), data 

panel (pooled data) atau yang disebut juga data longitudinal merupakan 

gabungan antara data cross section dan data time series. Pada data panel, 

unit cross section yang sama diukur selama beberapa periode waktu. Jadi, 

dapat dikatakan data panel memiliki dimensi ruang dan waktu. 

Menurut Ajija, dkk (2011) ada tiga metode yang digunakan untuk 

mengestimasi data panel yaitu: Model Pooled Least Square (Common 

Effect), Model Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect), pada metode Fixed 

Effect estimasi dilakukan dengan pembobot (cross section weight) atau 

General Least Square (GLS). Tujuan dilakukannya pmbobotan adalah untuk 

mengurangi heterogenitas antar unit cross section (Gujarati, 2010). Model 

Pendekatan Efek Acak (Random Effect), dalam model efek acak, parameter-
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parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan 

kedalam error. 

CEM merupakan pendekatan yang paling sederhana dengan 

mengabaikan dimensi cross section dan time series. Model CEM 

mengasumsikan bahwa intersep masing-masing variabel adalah sama, 

begitu juga dengan slope koefisien untuk semua unit time series dan cross 

section. Dalam mengestimasi parameter CEM bisa menggunakan metode 

kuadrat terkecil. Pada model CEM a konstan atau sama di setiap individu 

maupun setiap periode. CEM dinyatakan dalam model sebagai berikut. 

(Melliana & Zain, 2013). 

                

Pendekatan FEM menetapkan bahwa a adalah sebagai kelompok yang 

spesifik atau berbeda dalam constant term dalam model regresinya. 

Formulasi yang bisa dipakai dalam model mengasumsikan bahwa perbedaan 

antar unit dapat dilihat dalam perbedaan constant term. Fixed Effect Model 

disini mengasumsikan bahwa tidak ada time specific effects dan hanya 

memfokuskan pada individual specific effects dengan model sebagai 

berikut. 

                 

Indeks i pada intersep (  ) menunjukkan bahwa intersep masing-

masing individu berbeda, namun intersep untuk unit time series tetap 

(konstan). (Melliana & Zain, 2013). 
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pendekatan REM melibatkan korelasi antara eror terms karena 

berubahnya waktu maupun unit observasi. 

                  

Dengan asumsi     adalah variabel random dengan rata-rata    sehingga 

intersep tiap unit adalah, 

   =     , dimana i=1,22,…,N 

Sehingga modelnya menjadi : 

                     

                   

Suku error gabungan     terdiri dari komponen error cross section (    dan 

komponen error time series      . (Melliana & Zain, 2013). 

Sebelum model diestimasi, maka dilakukan terlebih dahulu uji 

spesifikasi model untuk mengetahui model yang akan dipakai, apakah 

common effect, fixed effect, atau random effect. Langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah memilih antara metode FEM atau CEM. Pengujian fixed 

effect model dengan menggunakan uji Chow yang mirip dengan uji F. 

Apabila pada pengujian Chow didapatkan kesimpulan model yang 

sesuai adalah FEM, maka langkah berikutnya melakukan uji Hausman 

untuk memilih antara model FEM atau REM. Apabila hil uji Chow dan 

Hausman menyimpulkan bahwa model yang tepat adalah FEM, maka 

langkah selanjutnya dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk 

mendeteksi adanya heteroskedastisitas panel pada model FEM. (Melliana & 

Zain, 2013). 
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F. Sistematika Penulisan 

Penyusun penelitian ini menggunakan sistematika sederhana dengan 

maksud agar lebih mudah menerangkan permasalahan yang menjadi pokok 

pembahasan sehingga lebih terarah pada sasaran. Kerangka sistematika 

penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pemaparan latar belakang masalah yang 

merupakan landasan pemikiran, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori tentang penyerapan tenaga kerja, 

permintaan tenaga kerja, pariwisata, dan data panel sebagai dasar 

penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta kerangka 

pemikiran dan hipotesis yang diambil oleh peneliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber 

data, devinisi variasi, dan teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang hasil pengolahan data dengan menggunakan 

data penael, pembahasan serta hasil analisis dan apakah ada 

pengaruh signifikan antara sektor pariwisata dengan penyerapan 

tenaga kerja. 
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BAB V  PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan yang 

diuraikan dalam penelitian dan saran-saran yang perlu 

disampaikan, baik untuk subyek penelitian maupun bagi 

penelitian selanjutnya. 

 


